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Koronalla monia vaikutuksia



SURE

• 100 mrd €, komissio tukee valtioita velkakirjajärjestelyillä

• Tuetaan lyhennetyn työajan järjestelmiä

• EU:n finanssipoliittisen kehyksen joustavuus

• Mahdollistaa kansallisen elvytyksen, esim. Ranska 100 mrd (4 % BKT:stä) 
ja Saksa 130 mrd

Monivuotinen rahoituskehys = EU:n budjetti

• 1074 mrd per 7 vuotta, 

Elpymisrahasto Next Generation EU

• 750 mrd €, 390 mrd € tukena ja 360 mrd € lainana

• 7 ohjelmaa, joista uusi Elpymis- ja palautumistukivälinen suurin (90%)

• Kansalliset suunnitelmat tuen käytöstä → Ay-liikkeen vaikutusvalta 
vaihtelee, Espanjassa positiivinen työreformi

• Budjetti ja Elpymisrahasto pitää vielä hyväksyä EP:ssä ja kansallisesti

EKP:n tuki

• Ostaa arvopapereita 1350 mrd:lla ja lainaa pankeille edullisesti

EU:n elvytys ja tuki
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/overview-commissions-response_fi

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_582
https://www.consilium.europa.eu/fi/policies/the-eu-budget/long-term-eu-budget-2021-2027/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe/pillars-next-generation-eu_fi
https://www.eurojatalous.fi/fi/2020/4/helppolukuinen-yhteenveto-suomen-pankki-toteuttaa-ekp-n-elvyttavaa-rahapolitiikkaa-suomessa/


• Frontier workers

• Human Rights and COVID-19

• National measures to avoid 

collective/individual lay-offs (incl. granting 

(addition-al/special) leaves)

• National measures to protect non-

standard workers including workers in the 

platform economy

• National measures to protect self-

employed workers

• National measures to support households 

by providing different (tax) relief measures

• Mandatory vaccination 

• Negotiating Restructuring 

• New technologies allowing more 

surveillance at work

ETUC on tehnyt joukon selvityksiä
https://www.etuc.org/en/publication/covid-19-watch-etuc-briefing-notes

• Occupational safety and health

• OHS measures, return to the workplace

• Seasonal workers 

• Short Time Work Measures Across 

Europe

• Sick pay and social protection-related 

interventions: extraordinary measures to 

protect workers in times of Covid19

• Second wave: to preserve jobs & income 

• Social Dialogue Developments

• Trade Union Rights and COVID-19

• Workers' Information Consultation and 

Participation

Lisäksi: https://www.etuc.org/en/trade-unions-and-coronavirus



Järjestelmät poikkeavat toisistaan merkittävästi, mutta niiden elementtejä 

ovat: 

• Onko maassa ”normaalioloissa” työajan lyhennysjärjestelmään liittyvä 

tukimalli?

• Millaiset yritykset voivat saada tukea?

• Millaisia yritystason talousehtoja järjestelmän käytölle on?

• Kenelle ja miten korvaus maksetaan?

• Voivatko kaikki työntekijäryhmät saada tukea?

• Kuinka suurta tuki on?

• Minimitoimeentulo / Suhteessa palkkaan / Enimmäismäärä / Vero ?

• Kuinka kauan tukea voi saada?

• Millainen merkitys työmarkkinavuoropuhelulla on?

• Miten järjestelmä rahoitetaan ja onko yrityksillä tai työntekijöillä panostus?

• Estääkö tuki irtisanomiset?

• Estääkö tuki voitonjakoa?

Short Time Work (SWT) - lomautus

Lähde: ETUI selvitys

https://www.etui.org/sites/default/files/2020-06/Covid-19%2BShort-time%2Bwork%2BM%C3%BCller%2BSchulten%2BPolicy%2BBrief%2B2020.07%281%29.pdf


Korvaus suhteessa 

palkkaan

• Työajan lyhennys vaikuttaa

• Joissain maissa palkkataso 

jopa säilyi. Matkan aikana 

muutoksia ja tukea alennettu.

• Yleisesti 60 – 80 % 

palkkatasosta (pääosin brutto)

• Suomessa jäädään alle!

• Monessa maassa 

matalapalkkaisilla suhteellisesti 

suurempi tuki, koska 

minimitaso on säädelty

• Saksassa tuki kasvaa ajan 

myötä (ajatus: kohdistui matalapalkkaisiin ja 

säästöt loppuvat pian)



Jyrkin selvitys: Ruotsi, Tanska, Saksa, Hollanti, Itävalta ja Espanja

Tehty kesällä 2020

Tämän jälkeen järjestelmiä on jatkettu ja muokattu eri maissa

- Kaikissa maissa tuet loppuivat syyskuun lopussa 2021, osassa jo 

aiemmin

Esimerkkejä

• Norjassa lomautuksen enimmäiskesto 26 vkosta 52 vkoon

• Tanskassa mahdollistettiin järjestäytymättömille ansiosidonnainen 

työttömyysturva jopa takautuvasti, jos liittyivät liittoon (= kassaan)

STW kuudessa EU-maassa / Jyrki Raina



Korvauksen taso korkeampi kuin Suomessa

Suomessa ”normaalilla” työttömyysturvan laskukaavalla

3000 euron mediaanipalkka – 1700 euroa eli 56 %

4000 euroa – alle 50 %  / 5000 euroa – 43 %
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Lyhennetyn työajan palkka entisestä ansiosta

Ruotsi 92,5-96%, kun työaika lyhenee 20-60% 

(heinäkuun loppuun asti 88% työajan lyhentyessä 80%)

Tanska 100% riippumatta lyhennyksen määrästä (menettää max 5 vuosilomapäivää)

Saksa 60% entisestä nettopalkasta (67% jos lapsia) ensimmäiset 3 kk, sitten 4-6 kk 70% 

(77% jos lapsia), 7-12 kk 80% (87% jos lapsia). 

IG Metall ja IGBCE solmineet sopimuksia, joissa korvaustaso 80-90%

Hollanti 100%, työn arvioitu väheneminen vähintään 20%

Itävalta 80-90% entisestä nettopalkasta (oppisopimuksella 100%)

Espanja 70% ensimmäiset 6 kk, sen jälkeen 50%



Ammattiliittojen ja yritysneuvostojen 

vahva rooli

Useimmissa maissa vaaditaan tuen saantiin 
paikallinen tai jopa valtakunnallinen sopimus

Liitot ja yritysneuvostot torjuvat väärinkäytöksiä

Tanska-Itävalta: koko paketti kolmikantaneuvottelun 
tulos

Saksassa ja Ruotsissa liitot taustalla

Saksassa ala- ja yrityskohtaisilla sopimuksilla 
korkeampi korvaustaso

Byrokratian vähyys

Useimmiten palkka työnantajalta, joka hakee 
korvauksen valtiolta

Sekä yritykset että työntekijät yleisesti tyytyväisiä
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Irtisanomisten ja osingonjaon kielto

Irtisanomissuojaa: Tanska, Saksa, Hollanti, Itävalta ja 
Espanja

Osingonjako kielletty: Tanska, Hollanti, Espanja

Ruotsi: jos yritys jakaa osinkoa, ei ehkä tuen tarpeessa

Veroparatiisit kielletty: Tanska, Espanja

Johdon bonukset kielletty:  Hollanti

Jos valtio jakaa miljarditukea, sillä on myös oikeus 
esittää vaatimuksia

10



• Rajoituksia: etäsuosituksia tai –pakkoja lähes kaikissa maissa; joillakin toimialoilla sulkuja tai 

lähes kokonaisia lockdown-päätöksiä

• Lomautus: Luotu lomautusmalleja eli mahdollistettu “pakotettu” osa-aikatyö, valtio korvannut 

osan palkanmenetyksestä useimmissa maissa, joissain maissa (esim. Italia ja Tanska) 

samalla irtisanomiskielto

• Joissain maissa (Saksa, Ranska ja Tanska) tähän yhdistetty koulutus

• Irtisanominen: Monissa maissa (Italia, Espanja, Itävalta, Tanska, Ruotis, Saksa) valtio 

maksanut irtisanotuille lisäkorvauksia

• Joissain maissa yrityksiä ja itsensä työllistäjiä on vapautettu sosiaaliturvamaksujen 

maksamisesta (ja valtion on maksanut)

• Joissain maissa (Italia ja Saksa) on helpotettu osa-aikaistamisia ja määräaikaistamisia, 

Espanjassa, Italiassa ja Saksassa on määräaikaisen työsuhteen katkaisseille mahdollistettu 

työttömyysturvaa

• Ruotsissa ja Belgiassa nostettiin sairauspäivärahaa, jotta ei mennä sairaana töihin

• Italiassa ja Espanjassa on korotettu minimitoimeentulon malleja

• Useissa maissa on työttömyysturvaa ulotettu itsensä työllistäjille (mm. Suomi)

Tyypillisiä toimia toisessa aallossa

Lisäksi: https://www.etuc.org/en/trade-unions-and-coronavirus



Suomen malli ollut taloudellinen

Lisäksi: https://www.etui.org/publications/job-retention-schemes-europe



• EU:n tilastojen mukaan 2019 etätyötä kotoa käsin teki säännöllisesti 

vain 5,4 % työntekijöistä, mutta pandemian aikana lähes 40 % 

työntekijöistä on siirtynyt lähes päätoimisesti etätöihin

• Etätyölaki Espanjassa, kolmikantasopimus Itävallassa, Ranskassa 

sopimus työmarkkinaosapuolten kesken (1 keskusjärjestö jäi pois) jne.

• Ranskalainen tutkimus osoittaa, että etätyö voi parantaa yritysten 

johtamista, vähentää poissaoloja ja lisätä työntekijöiden tuottavuutta 22 

% (!). 55 % työntekijöistä haluaisi jatkossa tehdä ainakin osin etätyötä.

• Osassa maissa haasteena nettiyhteydet, osassa luottamuksen puute, 

osassa päätöksenteon byrokraattisuus 

• Irlannissa etätyöhön verohelpotuksia

Etätyöstä



Etätyö – case CGT 

Keskeiset ongelmat

• Kaikilla ei nettikaistan leveys riittänyt → kustannus jäi 

työntekijän kontolle

• Työkuorma kasvoi osalla, ei erottunut työ- ja vapaa-aika, työtä 

tehtiin paloissa pitkin päivää

• Naisten asema heikkeni, koska töiden lisäksi tekivät ruuan, 

kotityöt ja hoitivat lapsia

• Johtajista noin puolilla oli erillinen etätyöpiste, muilla paljon 

harvemmin → ergonomia heikkeni

• Perheenjäsenet haittasivat työntekoa, kun oli totaalinen sulku



Etätyö – case CGT 

Essential conditions for teleworking

=> Coverage of actual expenses

=> Respect for working and rest hours

=> Maintenance of work collectives

=> Autonomy must not generate isolation 

=> Right to disconnection and work-life balance

=> Equal rights between men and women

=> Taking into account the specificities of management

=> Adapted spaces and furniture

=> Specific health rights

=> Protection of employees regardless of status 



- Nousussa, vielä varsin vähän sitovaa sääntelyä

- Ranskassa laki jo 2018, toiminnallisuudessa ongelmia

- Hollannissa laki oikeudesta irtaantua työstä

- Irlannissa käytännesäännöt (code of conduct) 

- Saksassa monia yritystason sovelluksia / päätöksiä

- Euroopan Parlamentissa käsittelyssä aloite

Oikeus olla tavoittamattomissa

(right to disconnect)



Britanniassa oikeusministeriö: rokottamattomia ei ole pakko palkata (uudet 

työntekijät)

Portugal: Jos työtä ei voi tehdä etätyönä, yrityksen on noudatettava 

porrastettua työaikaa. Laki vaatii 30 minuutin eron eri työntekijäryhmien 

saapumisen ja poistumisen välillä.

Belgiassa työnantajien on ilmoitettava viranomaisten rakentamaan 

tietojärjestelmään, montako työntekijää on tuotantotiloissa ja perusteltava 

tarve ”lähityölle”. 

Rajoitukset poistuvat hiljalleen – nyt kovaa keskustelua 

rokotevelvollisuudesta, missään maassa ei ole pakollista kaikille

- Koronapassi kaikilla työpaikoilla pakollinen: Italia

- Pakollista terveysalalla (tms.): Itävalta (uusille työntekijöille), Belgia 

(suunnitteilla), Kroatia, (Suomi), Ranska (valmisteilla), Unkari, Latvia 

(myös opetussektori), Britannia

- Vapaaehtoista: Saksassa (mutta menettää palkkakompensaation), 

Irlanti, Liettua, Puola, Portugal, Slovenia (testausvelvoite), Slovakia, 

Espanja, Ruotsi, Hollanti, Turkki (testausvelvoite)

Paluu työhön



• Saksassa päätökset nostaa lakisääteistä minimipalkkaa 12 % kahdessa 

vuodessa (9,35 € → 10,45 €)

• Itävallassa metalliteollisuuden sopimus 1,45 % (syksy 2020-syksy 2021, 

uusi neuvottelukierros alkoi juuri, vaatimus 4,5 %), syksy 2021

• Ruotsissa 5,4 % (29 kk eli 2,23 % / vuosi), marraskuu 2021

• Norjassa energia-alalla 2,4 %, kuljetusalalla 2,7 %, julkinen sektori 2,7 

%, kesäkuu 2021

• Saksassa sopimuksiin (vain) kertakorvauksia (arvio 2,3 % / 24 kk), osa 

korvauksista käytettävissä työajan lyhennyksinä, kevät 2021

• Belgiassa pitkä riita, korotus vain 0,4 % / 12 kk, mutta minimipalkka 

nousee 150 e / kk, taustalla lainsäädäntö, loppukevät 2021

• Hollannissa metalliteollisuus: 5,3 % / 24 kk (2,65 % per vuosi), kesä 2021

Palkkoja nostetaan



Espanjassa valtion johdolla 3 vuoden kokeilu 4-päiväisestä työviikosta, 

varattu 50 miljoonaa

LDLC, tietokonehuoltoyritys, jolla on noin 1 000 työntekijää Ranskassa, on 

ilmoittanut siirtyvänsä koko henkilöstöllään 32 tunnin työviikkoon täydellä 

palkalla. 

Saksassa debattia työajan lyhentämisestä (autoteollisuus kärjessä), ei 

mitään sopimusta vielä

Japanissa hallitus suositteli virallisesti "vapaaehtoista" neljän päivän 

työviikkoa työn ja perheen yhteensovittamiseksi sekä osaamisen 

täydentämiseksi. Taustalla työkulttuurin ”ylityöpakko”.

Etätyö → tuottavuuden kasvu / työn 

jakaminen → työajan lyhennys?



• Etätyö / etäosallistuminen on tullut jäädäkseen ja muuttaa ay-liikkeen 

tapaa toimia (Britannian Unions21 raportti)

• Jäsenten rekrytointi, sitouttaminen ja jäsenpito

• Uusia keinoja ja välineitä, uusia kontakteja ja näkökulmia, lisää jäseniä (joillain 

sektoreille vähemmän)

• Jäsenkoulutus ja edustajien tukeminen

• Uusia edustajia, erityisesti työsuojelu kiinnostaa, uudenlaiset koulutuskeinot, uusia 

osallistujia, edustajien työkuorma kasvanut ja kontaktointi jäseniin vaikeutunut

• Oikeuksien puolustaminen ja vaikuttaminen

• Onnistuneita kampanjoita, vaikuttamisessa oltava ajoissa liikkeellä, työelämän 

asiat paremmin esillä mediassa, tes-neuvottelu ja jäsentuki haastavampaa

• Järjestötoiminta, liiton demokratiaa ja hallinto

• Uusia osallistujia kokouksissa, mahdollistanut uudenlaista osallistumista, isot 

liittokokoukset siirtyneet, nettikongresseissa vähemmän vuorovaikutusta

• Saksassa IG BCE:n sopimus ay-liikkeen virtuaalisesta työntekijöiden 

tapaamisoikeudesta (tietosuojahaaste)

• Saksassa yritysneuvostojen etäkokoontumiset sallittiin

Ay-liikkeen uudet haasteet?

https://unions21.org.uk/files/Unions-21-Report-COVID-19-and-the-work-of-unions.pdf


proplus.fi

protv.fi

ammattiliittopro

@proliitto

@proliitto


